
 

Gemenc Kupa 2021 

Utánpótlás, Master és Amatőr 

országúti kerékpárverseny 

Versenykiírás 

Időpont: 2021. október 2. (szombat), 14:30 óra 

Helyszín: Szekszárd, Sport u.2. 

Rendező: Szekszárdi Sportközpont Nkft. 

Kontakttelefon: Steig Gábor - 06/204550817 

 

Korcsoportok: U13, U15, U17, WU17, WU19, U19, WElit, Master1, Master2, Amatőr felnőtt 

ffi, Master3 (1971 és/vagy korábban születettek). 

A versenyen a Master1 és a Master2 és az U19 -es futamon kizárólag érvényes MKSZ 

licenccel rendelkező versenyző állhat rajthoz.  

Az amatőr felnőtt ffi korcsoportba nem nevezhet az, aki a 2021-es évben kiváltott MKSZ 

licencet, míg a többi korcsoportok mindegyikében lehet nevezni érvényes MKSZ licenc nélkül 

is! 

 

Nevezés:  

Nevezni lehet előzetesen és a helyszínen is. Az előnevezést a steig@citromail.hu címre kell 

elküldeni a versenyző nevének, csapatának (ha van) és korcsoportjának születési dátummal 

történő megjelölésével.  
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Előnevezési határidő: 2021. szeptember 27. (hétfő), 24.00 óra.  

• Helyszíni nevezés és az előnevezettek regisztrációja: 2020. október 02., 13.00 és 

14.10 óra között!  

Nevezési díj: előnevezésnél 1500 Ft/fő, helyszíni nevezésnél 4 000 Ft/fő.  

Az előnevezési díjat a fent jelzett határidőig a Szekszárdi Sportközpont Nkft. nevére, a 

11746005-20135977 számú bankszámlára! /A megjegyzés rovatba kérjük a nevet, vagy 

csapatnevet feltüntetni! Csak az utaló nevére lehetséges a számla kiállítása. 

A Verseny leírása: 3.2 km-es körpályán zajló országúti mezőnyverseny, ahol a győztes az lesz, 

aki az utolsó körben elsőként halad át a célvonalon. A lekörözött versenyzőnek ki kell állnia. 

Indulási sorrend és távok (első futam rajtja: 14.30 óra):  

1.futam: Rajt: 14:30 

• U13: 3 kör, 10 km  

• U15, WU17, WU19, Master3: 7 kör, 22 km. 

2.futam:  Tervezett rajt: 15.15  

• U17, WElit, Amatőr felnőtt ffi, Master1, Master2, U19: 18 kör, 58 km 

Díjazás: Minden korcsoport külön lesz értékelve, ahol az 1.-3. helyezettek éremdíjazásban 

részesülnek.  

 

Általános versenyszabályok: 

Az utánpótlás korosztályokban az MKSZ áttételszabályzata az érvényes: 

• U13: 5.85m 

•  U15: 6.14m 

•  U17: 7.01m 

• U19: 7.93m) 

 

  

 

 



 

 

 

 

  - A versenybírók bármikor ellenőrizhetik az áttételeket és a szabálytalan versenyzőket a 

mezőny végére sorolják. Az áttételek ún. "lekötésére" van lehetőség, de azt a rajtnál, a 

versenybíróknál jelezni kell! 

- Technikai értekezlet a rajt/cél területnél 14.10 órakor. 

- A pályán történő bemelegítésre van lehetőség, de csak az éppen zajló verseny zavarása 

nélkül. 

- Az eredményhirdetésről való távolmaradást csak különleges indokkal (pl. rosszullét) 

fogadjuk el, amit a szervezők felé jelezni kell. Ennek elmaradása, vagy indokolatlan 

távolmaradás esetén a versenyző nem kapja meg a díját! Eredményhirdetés az utolsó futam 

befejezését követően 20 perccel. 

- A versenyen bekövetkezett balesetekért a szervező nem vállal felelősséget, kártérítésre 

nem kötelezhető. 

- Minden itt nem szabályozott kérdésben az MKSZ és az UCI szabályai az irányadóak. 

- A rendező – különleges körülmények esetén – fenntartja a jogot a programváltozásra (pl. 

futamok további összevonására, vagy akár törlésére is)! 

A legközelebbi kórház: Tolna Megyei Balassa János Kórház  

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. 

Tel: 0674-501-500 

 

Minden indulónak sikeres felkészülést és balesetmentes versenyzést kívánunk! 

 

Steig Gábor 

                                                                                                                                   Főszervező 

Szekszárd, 2021. szeptember 6.  

                                                          

 


